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Priser 2013 for erhvervsaffald.
Fra 1. januar 2013 har Silkeborg Genbrug og Affald A/S fastsat nye priser for modtagelse af
erhvervsaffald på Affaldscenter Tandskov. Se de aktuelle priser for 2013.
Vi gør opmærksom på at der er sket mindre prisændringer på enkelte fraktioner.
På vor hjemmeside kan du altid finde vores opdaterede prisliste. Løbende prisændringer kan
forekomme - se http://www.silkeborgforsyning.dk.

Tilmelding til det nationale affaldsregister.
Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal indsamlingsvirksomheder og transportører lade sig registrere i det
nationale affaldsregister.
Skal din virksomhed registreres i Affaldsregistret, eller vil du opdatere din virksomheds oplysninger, så
læs på nedenstående link hvordan du gør:
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/AffaldsregistretAffaldssekretariatet/Vejledning
tilAffaldsregistret/
Miljøstyrelsen er ansvarlig for at føre et register over indsamlingsvirksomheder og affaldstransportører
som håndterer erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse.
Der er eksempler på at tilsynsmyndigheder har givet en anmærkning til virksomheder, som har benyttet
affaldstransportører der ikke var tilmeldt affaldsregisteret.

Container parkering, Affaldscenter Tandskov.
I maj 2012 blev der etableret en container parkering på Affaldscenter Tandskov med plads til 42
containere.
Container parkeringen er miljøgodkendt til opbevaring af tomme og rene containere.
Pladserne er allokeret til containere der anvendes i forbindelse med aflæsning på Affaldscenteret og vil
blive tildelt i forhold til indleverede mængder.
Er I interesseret i at benytte pladser til midlertidig opbevaring, så kontakt nedenstående og hør om
mulighederne.

Glædelig jul og godt nytår.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle vore kunder på Affaldscenter Tandskov en glædelig jul
og et godt nytår samt takke alle for et godt samarbejde i 2012.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2013.

Du bestemmer selv om du vil modtage nyhedsbrevet i fremtiden.
På vor hjemmeside www.Silkeborgforsyning.dk kan du finde vort nyhedsbrev: Nyt om Erhvervsaffald.
Her kan du også tilmelde andre mailadresser til Nyhedsbrevet.
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet i fremtiden, kan du framelde det her.
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.
Venlig Hilsen
Ulrik Kragelund
Affaldskonsulent - Silkeborg Genbrug og Affald A/S
Direkte telefon: 8920 6437
uk@silkeborgforsyning.dk
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